
MIJN BEZOEK AAN HET 
BELEVINGSCENTRUM RUFFERDINGE



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar het Belevingscentrum Rufferdinge te gaan. In samenwerking met de provincie 

Vlaams-Brabant stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om deze activiteit voor te bereiden. Hieronder 

lees je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 

In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen relevant. Je hebt bijvoorbeeld 

verschillende mogelijkheden om naar een activiteit te gaan. Je kan met de bus gaan, met de auto… Indien je in 

klasverband naar het Belevingscentrum gaat, heb je bovendien een segment met meer informatie over een 

klasbezoek. Je selecteert de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. Met selecteren bedoelen we dat je een keuze 

maakt tussen welke pagina’s je in de volgende fase zal afdrukken. Je kan dit eventueel noteren op een blad papier, 

zodat je tijdens het afdrukken niet mist. Ditzelfde kan je ook doen met het ‘Afsprakendocument’. Niet alle afspraken 

zijn nodig om te visualiseren voor jou of je kind. Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen.

Vervolgens druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. Je drukt ook de afspraken af als je hiervan 

gebruik wil maken. Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. Zo zullen de 

pagina’s niet door elkaar geraken. Dit is echter niet noodzakelijk. Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. Daarnaast 

moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. Je vult bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin 

in wanneer je op daguitstap zal gaan en wie meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en vul je alle stippellijnen 

in. Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. Je leest wat er onder staat en tekent dat uur 

op de klok.  

Nu kan je echt beginnen met je daguitstap voor te bereiden. Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast 

bent om het stappenplan door te nemen. Je neemt het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt door. Dit 

doe je minstens 1 keer. Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder doornemen. Je kan het stappenplan ook 

vaker doornemen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt. Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge 

kinderen, dan neem je dit de eerste keer best samen met hen door. Op die manier ben je zeker dat ze alles correct 

interpreteren en kunnen ze vragen stellen bij onduidelijkheden. Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen 

tijdens je uitstap. Dit is echter geen vereiste om je uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en de provincie Vlaams-Brabant 

wensen je alvast veel plezier! Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het stappenplan, stuur ons dan 

gerust een mailtje naar contact@toerismevoorautisme.be. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar het Belevingscentrum Rufferdinge. Dit is een belevingscentrum in Landen over landbouw, 

techniek en waterkracht. Veel mensen vinden een bezoek aan het Belevingscentrum Rufferdinge leuk. Deze bundel 

legt me uit wat ik allemaal zal doen en zien in het Belevingscentrum Rufferdinge. Ik bekijk deze bundel goed op 

voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar 

het Belevingscentrum Rufferdinge.

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) 

gaan met mij mee. Ik doe mijn best om te vertrekken naar het Belevings-

centrum Rufferdinge om …….………… (uur). Het kan zijn dat we een klein beetje 

later vertrekken. Dat is geen probleem.

Landen is gelegen in het 

zuidoosten van de provincie 

Vlaams-Brabant. Landen wordt 

op de kaart aangeduid met de 

rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar het Belevingscentrum Rufferdinge duurt ongeveer 

.............................…………………………………………………………….................. (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal 

zijn. Dat is oké. 

ROUTE
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In het Belevingscentrum kan ik soms het geluid van de scharnieren horen die 
de molen doen draaien of het geluid van een deurbel. Dat is niet altijd zo. Als 
ik niet zo goed tegen deze luide geluiden kan, kan ik altijd een hoofdtelefoon 
meebrengen.  



HOE GA IK NAAR HET BELEVINGSCENTRUM?

IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR HET BELEVINGSCENTRUM?

Ik ga met de trein naar het Belevingscentrum Rufferdinge.

Ik stap op in het station van ……………………………………………………

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap uit in het station van ……………………………………………………. 

IK GA MET DE TREIN

Als ik van de trein stap, moet ik nog ongeveer 10 minuten 
stappen tot de ingang van het Belevingscentrum Rufferdinge. 
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Als ik bordjes zie met ‘Bezoekers-
centrum Rufferdinge’ of
‘Toeristische dienst’ wil dat 
zeggen dat ik er bijna ben. 



HOE GA IK NAAR HET BELEVINGSCENTRUM?

Dit is het Belevingscentrum Rufferdinge. 

IK GA MET DE TREIN

Ik herken het belevingscentrum door het uithangbord dat langs 
de weg staat. 
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HOE GA IK NAAR HET BELEVINGSCENTRUM?

Ik ga met de auto naar het Belevingscentrum Rufferdinge. 

IK GA MET DE AUTO
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We komen aan bij het Belevingscentrum Rufferdinge. 

Ik herken het belevingscentrum door het uithangbord dat langs 
de weg staat. 

Als ik bordjes zie met ‘Bezoekers-
centrum Rufferdinge’ of
‘Toeristische dienst’ wil dat 
zeggen dat ik er bijna ben. 



HOE GA IK NAAR HET BELEVINGSCENTRUM?

We parkeren onze auto in de straat of de zijstraat langs het park. 
Ik leg een parkeerschijf. Zo mag ik maximum 4 uur parkeren. 

IK GA MET DE AUTO
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Als de auto geparkeerd is, moet ik nog een klein beetje stappen 
tot de ingang van het Belevingscentrum Rufferdinge. 



HOE GA IK NAAR BELEVINGSCENTRUM?

Ik ga met de bus naar het Belevingscentrum Rufferdinge. 

Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). 

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

IK GA MET DE BUS
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Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer ………… minuten 
stappen tot de ingang van het Belevingscentrum Rufferdinge.

Dit is het Belevingscentrum Rufferdinge. 

Als ik bordjes zie met ‘Bezoekers-
centrum Rufferdinge’ of
‘Toeristische dienst’ wil dat 
zeggen dat ik er bijna ben. 



HOE GA IK NAAR BELEVINGSCENTRUM?

Ik herken het belevingscentrum door het uithangbord dat langs 
de weg staat. 

IK GA MET DE BUS
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HOE GA IK NAAR HET BELEVINGSCENTRUM?

Ik ga met de fiets naar het Belevingscentrum Rufferdinge. 

IK GA MET DE FIETS
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Ik ben aan het Belevingscentrum Rufferdinge.

Ik stap van mijn fiets. Ik wandel met mijn fiets de oprit op. 

Als ik bordjes zie met ‘Bezoekers-
centrum Rufferdinge’ of
‘Toeristische dienst’ wil dat 
zeggen dat ik er bijna ben. 



HOE GA IK NAAR HET BELEVINGSCENTRUM?

Ik wandel links door de poort verder.

IK GA MET DE FIETS

Ik wandel rechtdoor. 
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Voor me is de fietsenstalling. Ik zet mijn fiets in de fietsenstalling. 
Ik doe mijn fiets op slot. 



HOE GA IK NAAR HET BELEVINGSCENTRUM?

Ik ga te voet naar het Belevingscentrum Rufferdinge.

IK GA TE VOET
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Dit is het Belevingscentrum Rufferdinge.

Ik herken het belevingscentrum door het uithangbord dat langs 
de weg staat. 

Als ik bordjes zie met ‘Bezoekers-
centrum Rufferdinge’ of
‘Toeristische dienst’ wil dat 
zeggen dat ik er bijna ben. 



IK KOM AAN BIJ HET BELEVINGSCENTRUM: WAT NU?

Ik stap de oprit op om binnen te gaan in het domein. 

AANKOMST

Ik stap meteen naar links tussen de twee gebouwen.

Ik ben op de binnenplaats van het belevingscentrum.

Links van mij staan al enkele museumvoorwerpen. 
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IK KOM AAN BIJ HET BELEVINGSCENTRUM: WAT NU?

De ingang van het Belevingscentrum Rufferdinge is in het gebouw 
voor me. 

AANKOMST

Ik ga door de linkerdeur naar binnen. 

Ik ben in de onthaalruimte. Een bezoek aan het Belevingscentrum 
Rufferdinge is gratis. Ik ga toch eerst naar de balie om meer 
informatie te krijgen over mijn bezoek. Mijn bezoek kan nu 
beginnen.

In het Belevingscentrum is een vestiaire. Ik vraag aan de 
medewerker van het Belevingscentrum Rufferdinge waar ik mijn 
jas of rugzak kan hangen.  
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

In het het Belevingscentrum 
Rufferdinge is er veel te zien. Ik kan 
meer te weten komen over hoe een 
molen werkt en ik kan zelf 
verschillende testen doen en 
spelletjes spelen.

MIJN BEZOEK

Een bezoek aan het het Belevingscentrum Rufferdinge duurt 
ongeveer 1 uur. Dat is ongeveer zo lang als een lesblok. Het kan 
zijn dat mijn bezoek langer duurt als ik het zeer leuk vind. Het kan 
ook zijn dat mijn bezoek minder lang duurt als ik het minder leuk 
vind. 

Als ik het spel ‘Sabotage in de Molen’ speel, kan mijn bezoek 
langer dan een uur duren. 

Het Belevingscentrum Rufferdinge bestaat uit drie verdiepingen: 
de benedenverdieping met de maalvloer, de eerste verdieping 
met de Steenzolder en de tweede verdieping met de luizolder. 
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

In Belevingscentrum Rufferdinge is er geen lift. Ik zal dus altijd de 
trap moeten gebruiken om naar beneden en naar boven te gaan. 

MIJN BEZOEK

Sommige trappen zijn steil. Daarom hou ik altijd goed de leuning 
vast.

In het Belevingscentrum is geen 
vaste route. Ik kan kiezen in welke 
volgorde ik de verschillende kamers 
en verdiepingen bezoek. Als ik dat 
wil, kan ik in sommige delen van het 
belevingscentrum wel een pijl 
volgen. Dit is niet overal zo. 

In het Belevingscentrum Rufferdinge ligt in sommige delen een 
houten vloer. Als ik op de vloer stap, hoor ik soms een krakend 
geluid. 
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

In het Belevingscentrum kan ik soms het geluid van de scharnieren 
horen die de molen doen draaien of het geluid van een deurbel. 
Dat is niet altijd zo. Als ik niet zo goed tegen deze luide geluiden 
kan, kan ik altijd een hoofdtelefoon meebrengen. 

MIJN BEZOEK

In het Belevingscentrum kan ik veel te weten komen over de 
landbouw, techniek en waterkracht. Ik kan deze informatie lezen 
op de borden of op de muren. Ik kan ook vragen aan een 
begeleider om de tekst voor te lezen. 

Dit is de kamer rechts op de benedenverdieping. Dit is de 
maalvloer. 

Op het einde van deze kamer kan ik door een opening gaan. 
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

Daar is een kleine gang met een raam. Door het raam kan ik het 
waterrad zien dat voor de energie van de molen zorgt. 
Dit waterrad draait niet altijd. 

MIJN BEZOEK

Dit is de schatkamer naast de balie op de benedenverdieping. 
Hier is er niet veel licht. 

In deze kamer zijn kasten met lades. 

Deze lades mag ik opendoen. 
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

In de lades kan ik nog meer voorwerpen zien die in deze streek 
gevonden zijn. In de lades schijnt een fel, wit licht. 

MIJN BEZOEK

Dit is de eerste verdieping. Hier zijn twee kamers en een 
tussenverdiep.

In de kamer rechts 
kan ik twee spelletjes 
spelen. 

Ik start het spel door te kiezen voor de taal 
‘Nederlands ’. Dit doe ik door op de knop 
met ‘N’ te drukken. Ik lees de uitleg op het 
scherm of vraag aan een begeleider om de 
uitleg voor te lezen. Daarna kan ik het spel 
spelen.
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

Bij het touchscreenspel op de lage tafel kan ik kiezen uit 
verschillende voorwerpen. 

MIJN BEZOEK

In dit stappenplan wordt bijvoorbeeld voor de fiets gekozen. 
Daarna moet ik proberen om de fiets terug te maken door de 
verschillende stukken op de juiste plaats te slepen. Ik kan ook een 
ander voorwerp kiezen. 

Bij het andere spel doe ik mijn best om de tandwielen op de juiste 
manier te doen draaien. Dat doe ik door een tandwiel uit de bak 
te nemen. 

Ik leg het juiste tandwiel op de juiste bol. Het eerste tandwiel 
schuif ik daarna naar links. Het tweede tandwiel schuif ik ook naar 
links tegen het eerste tandwiel. Ik schuif het derde tandwiel in 
level 3 ook naar links tegen het tweede tandwiel. 

Let op: Er zijn tandwielen die naar links draaien en er zijn 
tandwielen die naar rechts draaien. Ik let er op dat de tandwielen 
netjes in elkaar passen.
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

Dit is een voorbeeld van hoe het er kan uitzien.

MIJN BEZOEK

Als ik denk dat ik het juist heb, druk ik op de groene knop. 
De computer zal me zeggen of ik fout of juist ben. 

In de muur in deze kamer hangt ook een grote keten van 
tandwielen. 

Ik kan de tandwielen doen bewegen door aan de rode cirkel te 
draaien. Als ik de tandwielen laat bewegen, maakt dit lawaai. Ik 
kan mijn hoofdtelefoon opzetten als ik hier niet zo goed tegen kan. 
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

Boven deze kamer is er nog een tussenverdiep. 

MIJN BEZOEK

Op dit tussenverdiep is er minder licht. Het is er dus een beetje 
donkerder. 

Hier kan ik ook enkele spelletjes 
spelen. Bij deze spelletjes lees ik de 
uitleg die op de tafel staat. 

Bij het eerste spel draai ik aan de schuiven, zodat een weg 
gemaakt wordt met de lijnen. Het is de bedoeling dat deze weg 
gelijk is aan de stappen voor het maken van brood. 
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

Bij het tweede spel probeer ik een gewicht te vinden dat gelijk is 
aan een zak met een teken op. Op die manier ken ik het gewicht 
van de zak door alle gewichtjes die ik gebruikt heb op te tellen.

Ik leg een zak in de ene schaal. 

MIJN BEZOEK

Ik leg gewichten in de andere schaal.

Als het pinnetje ongeveer in het midden staat, ben ik juist. 

Bij het derde spel moet ik drukken op de ingrediënten om brood 
te maken. 
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

Als ik juist ben, gaat het licht in de oven aan. 

MIJN BEZOEK

Voor dit spel moet ik ten minste met twee personen zijn. 

Dit is de tweede kamer op de eerste verdieping. 

In deze kamer kan ik luisteren naar verhalen uit de streek en de 
molen. 
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

Ik kies een verhaal. Ik kan wat meer informatie lezen over deze 
persoon op de zijkant. 

MIJN BEZOEK

Ik zet de hoofdtelefoon op.

Ik druk op de knop met daarnaast de letter ‘N ’. De persoon begint 
te vertellen in het Nederlands. 

Als ik dat wil, kan ik ondertussen op de bank gaan zitten.
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

De persoon is klaar met vertellen. Ik hang de hoofdtelefoon terug. 

MIJN BEZOEK

In deze kamer liggen twee granenzakken. 

Ik kan kijken hoe sterk ik ben door te proberen deze zakken te 
verslepen. 

Ik ga met de trap naar de tweede 
verdieping. Deze trap is gevaarlijk. Ik hou 
dus goed de leuning vast. 
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MIJN BEZOEK AAN HET BELEVINGSCENTRUM

Dit is de tweede verdieping. Dit is de luizolder. Dit is de laatste 
kamer in het Belevingscentrum Rufferdinge. Hier kan ik geen 
spelletjes spelen. 

MIJN BEZOEK
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WAAR VIND IK HET TOILET?

De toiletten in het Belevingscentrum Rufferdinge zijn op de 
benedenverdieping. Ik ga door de deur.

HET TOILET

Ik volg de pijltjes rechtdoor.

Op het einde van de gang zijn de toiletten. Als ik naar het toilet 
moet, kan ik daar gaan. Ik vraag altijd aan mijn begeleider of ik 
naar het toilet mag. 
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WAAR KAN IK IETS ETEN?

Bij het Belevingscentrum Rufferdinge is er ook een brasserie. De 
ingang van de brasserie is op de benedenverdieping. Op dit 
moment is de brasserie nog gesloten. 

DE BRASSERIE
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IK BEZOEK HET BELEVINGSCENTRUM RUFFERDINGE 
MET MIJN GEZIN OF SCHOOL

MIJN GEZINSBEZOEK

MIJN SCHOOLBEZOEK
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IK BEZOEK HET BELEVINGSCENTRUM RUFFERDINGE 

Ik bezoek het Belevingscentrum Rufferdinge met mijn gezin. Daar 
zal ik een spel spelen. Als ik aankom in het Belevingscentrum 
Rufferdinge vraag ik aan de medewerker aan het onthaal het spel 
voor kinderen. Het kan ook zijn dat mijn begeleider dit spel zal 
vragen. 

MIJN GEZINSBEZOEK
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Ik krijg van de medewerker een spelboekje. In het spelboekje 
staan verschillende opdrachten. Deze opdrachten kan ik in het 
Belevingscentrum oplossen. 

Ik krijg ook een schort. Deze schort doe ik aan als ik wil. Als ik de 
schort niet wil aandoen, dan moet dat niet. Dat is oké. 

In de schort zitten ook enkele voorwerpen. In de bovenzakjes zit 
een zaklamp en een vergrootglas. Deze hangen vast aan de schort.



IK BEZOEK HET BELEVINGSCENTRUM RUFFERDINGE

In de grote middenzak zit een klipbord en 
potlood. Ik kan mijn spelboekje aan dit 
klipbord vastmaken. Zo kan ik 
gemakkelijker schrijven. 

MIJN GEZINSBEZOEK
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Ik heb op het einde van mijn bezoek alle opdrachten opgelost. Ik 
ga met mijn spelboekje naar de medewerker aan het onthaal. Ik 
toon mijn spelboekje. Dan krijg ik een magneet. 



IK BEZOEK HET BELEVINGSCENTRUM RUFFERDINGE

Ik bezoek het Belevingscentrum Rufferdinge met mijn klas. 
Daar zal ik een spel spelen. 

MIJN SCHOOLBEZOEK

36

Eerst verdelen we ons in groepen van …………. aantal personen om 
de opdrachten op te lossen. 

Elke persoon in mijn groepje krijgt een spelboekje. In het 
spelboekje staan verschillende opdrachten. Deze opdrachten kan 
ik in het Belevingscentrum oplossen. Ik doe de opdrachten in 
volgorde. De leerkracht zal zeggen bij welk nummer in de koffer 
ons groepje start. Mijn groepje begint bij nummer ………..

Ik krijg ook een schort. Deze schort doe ik aan als ik dat wil. 
Als ik de schort niet wil aandoen, dan moet dat niet. Dat is oké. 



IK BEZOEK HET BELEVINGSCENTRUM RUFFERDINGE

In de schort zitten ook enkele voorwerpen. In de bovenzakjes zit 
een zaklamp en een vergrootglas. Deze hangen vast aan de schort.

MIJN SCHOOLBEZOEK
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In de grote middenzak zit een 
klipbord en potlood. Ik kan mijn 
spelboekje aan dit klipbord 
vastmaken. Zo kan ik gemakkelijker 
schrijven. 

Als ik een schort heb gekregen, kan ik mijn jas en boekentas aan de 
kapstok hangen waar de schorten aanhingen. 

Ik heb op het einde van mijn bezoek alle opdrachten opgelost. Ik 
ga met mijn spelboekje naar de medewerker aan het onthaal. Ik 
toon mijn spelboekje. Dan krijg ik een magneet. 



EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn bezoek aan het Belevingscentrum Rufferdinge is gedaan. 
Ik ga terug naar het onthaal. 

EINDE

Daar kan ik in het gastenboek schrijven wat ik van mijn bezoek 
vond. Als ik dat liever niet doe, dan moet ik dat niet doen. 

Ik ga door de deur terug naar buiten. 

Ik wandel weg uit het binnenplein van het Belevingscentrum.  
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar de volgende activiteit.

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Landen. Ik zal ongeveer 10 
minuten moeten wandelen. 

IK GA MET DE TREIN

Ik stap op de trein. Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet 

overstappen. Ik stap over in het station van 

………………………………………………………………………………………………….. 

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap uit in het station van 

………………………………………………………………………………………………….. 
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DE TERUGWEG

Ik stap van het Belevingscentrum Rufferdinge naar de parking 
waar onze auto geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO

Ik ga met de auto naar 

………………………………………………………………………………………………….

(activiteit).
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DE TERUGWEG

Ik stap van het Belevingscentrum Rufferdinge naar de bushalte 

van de bus met nummer …………….. 

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit). De rit duurt ongeveer ……….. minuten.
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fietsenstalling. Ik zoek mijn fiets. Ik doe mijn fietsslot 
open. 
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Ik ga met de fiets naar………………………………………………………………. 
(activiteit). 



DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(activiteit).

IK GA TE VOET
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is 
oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een 

fijne dag van. 
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